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Дисертационният труд съдържа 103 страници и е онагледен с 5 таблици 

и 37 фигури. Цитирани са 145 литературни източници, от които 8 са на 

кирилица, а 137  на латиница. Проучването е извършено на територията на 

СБОБАЛ – Варна. 

 

 

Дисертационния труд е обсъден и предложен за защита на катедрен 

съвет на Катедрата по Очни болести и зрителни науки при Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. 

 

 

 

 

Научно жури: 

1. Проф. д-р Ива Петкова, д.м.н. – МУ - София 

2. Доц. д-р Виолета Чернодринска, д.м. – УМБАЛ „ Александровска” 

3. Доц. д-р Геновева Алексиева, д.м. – УМБАЛ „ Александровска” 

4. Доц. д-р Бинна Ненчева, д.м. - МУ- Варана 

5. Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н – МУ - Варна 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 18.12.2017г. от 12 

часа в СБОБАЛ – Варна, зала 214, на открито заседание на Научното жури. 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на Медицински 

университет – Варна. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

УВ (UV) – ултравиолетов/а 

УВ-A- ултравиолетови лъчи с дължина на вълната от 320nm до 400nm 

УВ В - ултравиолетови лъчи с дължина на вълната от 320 до 380nm 

УВ С -  ултравиолетови лъчи с дължина на вълната от 100 до 280nm 

УВАФ  - ултравиолетова автофлуоресценция 

СЗО - Световната Здравна Организация 

СБОБАЛ - Специализирана болница по Очни болести за активно лечение 

МДСВ- макулна дегенерация свързана с възрастта 

МКЛ - меки контактни лещи 

ПОП- предна очна повърхност 

SCC - сквамозно клетъчен карцином 

BCC - базално клетъчен карцином 

ДНК – Дезоксирибонуклеиновата киселина 

РНК – Рибонуклеинова киселина 

АТР – Аденозин трифосфат (АТФ) 

SH групи– сулфхидрилни групи 

 IVCM - In vivo конфокалната микроскопия 

nm – нанометър 

mJ / cm2 –  милиджаул на квадратен сантиметър 

J / cm2 – джау на квадратен сантиметър 

W / cm2 – ват на квадратен сантиметър 
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Hz – мерната единица херц 

MW – мегават  

ns –  наносекунда  

cm – сантиметра 

mW / cm2 – миливат на квадратен сантиметър 

IR- инфрачервен 
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Въведение 

 

Всички живи същества живеем в непрекъснат контакт със сънчевата 

светлина. Освен положителното въздействие върху организма на човека, 

прекомерната експозиция води и до деструктивни промени в много органи и 

системи. Повечето от хората знаят за вредното въздействие върху кожата на 

УВ лъчите като част от слънчевата светлина. В литературата обаче липсват 

достатъчно съвременни научни публикации, свързани с увреждането на 

зрителния анализатор след излагане на УВ радиация. През 2014 година екип 

от Катедра по очни болести и зрителни науки към Медицински Университет-

Варна с ръководител Проф. Д-р Христина Групчева, имахме възможността да 

работим с апаратура, използвана за УВ проучване в офталмологията. За един 

месец на наше разположение беше специално разработената от Проф. Д-р 

Минас Коронео УВ камера, която заснема предната очна повърхност на 

принципа на УВ автофлуоресценция. Цялата установка е използвана в едно 

известно проучване на Норфолкските остpови,  целящо да опише 

разпределението на конюнктивалната ултравиолетова автофлуоресценция 

при възрастни индивиди. Целият екип бяхме въодушевени и заинтриговани 

от тази интерсна и иновативна методика и преценихме, че това е 

благоприятна територия за последващи експериментални проучвания от 

наша страна.  

От ранна детска възраст се увличам по фотографията и с удоволствие 

установих, че тя може да намери голямо приложение в ранната 

диагностиката на патологията на предния очен сегмент. В световен мащаб са 

проведени единични и незадоволителни проучвания на принципа на 

конюнктивалната автофлуоресценция. С много ентусиазъм проектирахме и 

създадохме наша уникална УВ камера за ранна детекция и проследяване на 

обективните увреждания на предния очен сегмент.  

 

...и така започна нашето УВ приключение...                      
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Цел и задачи 

 

А.Цел:  

Целта на настоящето проучване е да се определи степента на познание на 

хората относно УВ уврежданията на очите, да се направи корелация с 

обективните морфологични промени и да се намери оптимален начин за 

ранна регистрация на структурните промени в резултат на въздействието на 

УВ лъчи върху предната очна повърхност.  

 

 

Б. Задачи: 

За постигането на посочената цел се поставиха следните задачи: 

 

1. Да се извърши обзор на публикациите в литературата. 

 

2. Да се установят навиците на УВ протекция на популацията в 

Североизточна България. 

 

3. Да се оцени възможността за ранна детекция на увредите по ПОП 

вследствие на прекомерна УВ експозиция, използвайки метода на УВ 

автофлуоресценция. 

 

4. Да се установи степента на прогресия на УВ уврежданията по ПОП за 

период от три години.  

 
 

5. Да се намери корелация между защитните навици на популацията и 

промените по предна очна повърхност на микроструктурно ниво с 

помощта на in vivo конфокална микроскопия (Heidelberg Retina 

Tomograph II Rostock Cornea Module (HRT II-RCM). 
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Материали и методи 

 

Обект и обхват на изследването  

 

Настоящото проучване е проведено в Катедрата по очни болести и 

зрителни науки на Медицински университет - Варна на територията на 

Специализирана болница по Очни болести за активно лечение - гр.Варна. В 

него са включени 200 субекта, които са изследвани в СБОБАЛ в рамките на 3 

годишен период (от месец май до месец септември)  

База за събиране и разработка на дисертационния труд, са:  

1. Катедрата по очни болести и зрителни науки на Медицински университет - 

Варна;  

2. Специализирана болница по Очни болести за активно лечение - гр.Варна;  

 
Всеки пациент подписа информираното съгласие и бе поканен да 

участва в проучването след подробни обяснения и след предоставяне на 

време за прочитането и разбирането на самото информирано съгласие. 

Проучването се извърши чрез наблюдение и именно поради това не носи 

риск за здравето на пациента. Използваните методи са одобрени в 

клиничната практика и нито един от тях не е експериментален. Правилата за 

съхранение на данните бяха стриктно спазени в съответствие със закона за 

личните данни. 

Алгоритъмът бе следния: 

1. Вербална комуникация 

2. Работа с писменото обяснение на изследването 

3. Допълнителна дискусия, ако е необходимо 

4. Попълване на информираното съгласие 

5. Обявяване период на изследването 

6. Включване в проучването (пациентите бяха информирани за 

възможността за прекратяване на участието им по тяхна воля) 

 

Проучването е в 2 части, както следва: 

Първа част 



10 
 

Участниците бяха поканени в проучването, използвайки информационни 

постери, интернет и други средства за информиране. 

Участниците попълниха въпросник, свързан с навиците им за УВ протекция.  

Втора част 

Пълен очен преглед 

Заснемнане на предната очна повърхност със специално разработена камера 

на принципа на УВ автофлуоресценция, която дава възможност за ранна 

детекция на промените по предната очна повъхност, влизащи в дефиницията 

за УВ увреждане. 

In vivo конфокална микроскопия. 

 

В литературата съществуват много анкети, насочени към кожните 

увреди, вследствие на УВ радиацията. Не установихме обаче наличието на 

нито една такава, отнасяща се за вредното въздействие върху предната очна 

повърхност след прекомерна експозиция на слънчева светлина.  

За целта беше разработена специална анкета на достъпен език, която 

съдържа подходящи илюстрации, подсказани отговори и отворени въпроси.   
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Анкета 
Пол:                                                                                                                                        

□  М  

□  Ж                

Възраст: 

□ До 25г. 
□ От 25г. до 40г. 

□ От 40г. до 60г. 

□ Над 60г. 

Професия:.................................................................................................. 

1. Работно място  

□ На открито 

□ Смесено  
□ На закрито 

 

2. Колко часа през деня прекарвате на открито?  
□ До 3 

□ От 3 до 8 

□ Над 8 
 

3. Смятате ли, че УВ лъчите имат вредно въздействие върху 

очите? 
□ Да 

□ Не 

□ Не знам 
 

4. Кога според вас УВ лъчението е по-голямо? 

□ През лятото 
□ През зимата 

□ През есента 



12 
 

□ През пролетта 

□ Еднакво е 
□ Не знам 

 

5. Използвате ли средства за предпазване от УВ лъчи? 
□ Да 

□ Не  

 
6. Ако да, какви?                                                          

            Никога       Понякога       Винаги 

□ Очила                                          □               □                 □ 
□ Шапка                                         □               □                 □ 

□ Меки контактни лещи (МКЛ)  □               □                 □ 

□ Капки                                          □               □                 □ 
□ Специални храни (какви) .............................................. 

 

7. Кой начин според вас е най-ефективен за предпазване от УВ 
лъчи? 

□ Очила 

□ Шапка 
□ Чадър 

□ Меки контактни лещи (МКЛ) 

□ Капки 
□ Специални храни (какви) ............................................... 

 

 
8. Носите ли редовно слънчеви очила?  

□ Да 
□ Не  

 

9.  Ако да, какъв тип?   (картинки на очила) 
□ Бъбрековидни 

□ Маска 

□ Спортни 
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10. Колко пъти годишно ходите на плаж?    

□ Под 5 
□ От 5 до 15 

□ Над 15 

□ Не ходя на плаж 
 

11. По кое време на деня ходите на плаж? 

□ Сутрин 
□ По обяд 

□ Следобед 

□ Не ходя на плаж 
 

12. Колко часа прекарвате на плажа? 

□ До 2 
□ От 2 до 4 

□ Над 4 часа 

□ Не ходя на плаж 
 

13.  Търсите ли сянка по време на плаж?  

□ Да, използвам чадър / тента   
□ Да, търся сенчести места ( под дърво, склон )  

□ Не, стоя на открито   

□ Не ходя на плаж 
 

14.  Използвате ли козметика за кожа със УВ защита?  

□ Да, специално търся такава  
□ Да, но само през лятото  

□ Не знаех , че има такава   
□ Не  

 

15.  Колко често сте получавали слънчево изгаряне?                                                                                     
                                                             Никога     Понякога   Често   

 

□ През предишни години                     □           □           □ 
□ През последната година                    □           □           □ 
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Фиг.2 Снимка на анкетната карта, използвана в проучването 

Всички участници бяха подробно запознати с въпросите от анкетата и им 

беше отговорено на всеки въпрос, свързан с коректното й попълване (фиг. 2). 

Те имаха на разположение 30 мин. и след това всеки един от тях премина 

обстоен и задълбочен офталмологичен преглед, следващ основните стъпки в 

системния ход на очното изследване: авторефрактометрия; зрителна острота 

с и без корекция за далеч и за близо; биомикроскопия; 

пневмотонопахиметрия; офталмоскопия без мидриаза; заснемнане на 

предната очна повърхност със специално разработена камера (фиг.3), имаща 

способността да улавя увреждания по предната очна повърхност на принципа 

на УВ автофлуоресценция (УВАФ).  

Има два начина за използване на ултравиолетовите лъчи за фотографиране - 

отразена ултравиолетова и ултравиолетова флуоресцентна фотография. 

Отразената ултравиолетова фотография намира практическа употреба в 

медицината, дерматологията, ботаниката, криминологията и др. 

Слънчевата светлина е най-достъпният източник на свободна УВ радиация за 

използване в отразена УВ фотография, но качеството и количеството на 

лъчението зависи от атмосферните условия. Яркият и сух ден е много по-

богат при ултравиолетовите лъчи и е за предпочитане пред облачен или 

дъждовен ден. 
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Друг подходящ източник е електронната светкавица, която може да се 

използва ефикасно в комбинация с алуминиев рефлектор. Някои светкавици 

имат специална УВ абсорбираща стъкла върху светкавицата, която трябва да 

бъде извадена преди експозицията.  

При отразена УВ фотография обектът се осветява директно от 

ултравиолетови лъчи (източници на радиация) или от силна слънчева 

светлина. УВ филтър се поставя върху лещата, което позволява 

ултравиолетова светлина да премине и която абсорбира или блокира цялата 

видима и инфрачервена светлина. УВ филтрите са направени от специално 

оцветено стъкло и могат да бъдат покрити или сандвич с друго филтърно 

стъкло, за да се подпомогне блокирането на определени дължини на вълните. 

Примери за филтри за ултравиолетова трансмисия са Baader-U филтър или 

StraightEdgeU ултравиолетов лентов филтър, като и двете изключват най-

видимата и инфрачервената светлина. По-старите филтри включват Kodak 

Wratten 18A, B + W 403, Hoya U-340 и Kenko U-360, повечето от които трябва 

да се използват заедно с допълнителен инфрачервен блокиращ филтър. 

Обикновено такива инфрачервени филтри, блокиращи инфрачервените лъчи, 

са направени от стъкло Schott BG-38, BG-39 и BG-40. Филтрите за 

използване със сензори за цифрови фотоапарати не трябва да имат "изтичане 

на инфрачервени лъчи" (предаване в инфрачервения спектър); сензорът ще 

вземе отразеното инфрачервено лъчение, както и ултравиолетовите лъчи, 

което може да скрие детайлите, които биха могли да се решат само с 

ултравиолетови лъчи. 

 

Фиг.3 Снимка на УВ – камерата, използвана в проучването 
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Основните съставни части на проектираната и създадена от нас УВ камера са 

следните: 

1. Обектив- Повечето видове стъкла позволяват дългите УВ вълни да 

преминат, но те абсорбират всички останали УВ дължини на вълните, 

обикновено от около 350 nm и по-ниски. За УВ фотография е 

необходимо да се използват специално разработени лещи с елементи, 

направени от разтопен кварц или кварц и флуорит.  

 

 

Фиг.4 Обектив- подредба на кварцовите лещи 

Лещите, основани изключително на кварц (фиг.4), показват ясно фокусиране 

между видимата и ултравиолетова светлина, докато флуоритните / 

кварцовите лещи могат напълно да бъдат коригирани между видимата и 

ултравиолетовата светлина без промяна на фокуса. Примери за последния 

тип са Nikon UV-Nikkor 105 mm f / 4.5, Coastal Optics 60 mm f / 4.0, Hasselblad 

(Zeiss) UV-Sonnar 105 mm и Asahi Pentax Ultra Achromatic Takumar 85 mm f 

/1]. 
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Именно поради тази причина заложихме на най-добрия обектив в този клас 

специализирана оптика, а именно на Coastal Optics  UV-VIS-IR – 60mm Apo 

Macro Lens (фиг. 5).  

 

        
Фиг.5 Обектив Coastal Optics  UV-VIS-IR – 60mm Apo Macro Lens 

 

 

 Технически характеристики: 

-IR 

 

 

 

- безкрайно фокусно разстояние 

- f / 45) 

5 Close Focus Mag 

 

 

Обективът е тип APO, предназначен да увеличи максимално ефективността в 

спектъра UV-IR. Усъвършенстваният дизайн на плаващ елемент и 

усъвършенстваните свръхшироколентови AR покрития правят този обектив 
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приложим при различни условия. Този обектив е подходящ за множество 

приложения като съдебна медицина, наука и  изобразително изкуство. 

2. Тяло- Известно е, че подходящи за отразена УВ фотография са 

дигиталните, огледално-рефлексни фотоапарати (немодифицирани) 

Nikon D70 или D40 DSLR, но и много други са подходящи, след като са 

премахнати вътрешния UV и IR блокиращ филтър. В проучването е 

използван Nikon D100 и именно поради това се наложи премахването 

на филтри пред матрицата. 

 

Фиг.6 Тяло на дигиталния огледално-рефлексен фотоапарат 

 

Фотографските филтри помагат при решаването на голяма част от 

проблемите във фотографията. Те хармонизират цветовото излъчване, 

повишават контраста, могат да направят невидими за очите детайли - видими 

за филма или матрицата и т.н.. С други думи, филтрите дават възможност за 

лесно постигане на изображения, които биха били почти или напълно 

невъзможни без тяхната употреба. За коректно заснемане на ПОП на 

принципа УВ автофлуоресценция бяха отстранени пластмасовите капачета и 

рефлектори на двете светкавици. След това се монтираха два УВ филтъра 

(Ultraviolet optical glass filter ZWB2)  пред всяка от тях. 
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Фиг.7 УВ пропускащ филтър ZWB2 с пиково пропускане мах. 365нм. 

Последното специфично и специализирано очно изследване се 

провежда в отделен кабинет, отговарящ на необходими изисквания, а 

именно: възможност за напълно тъмна среда по време на заснемане; 

регулируема по височина маса, подбрадник за фиксиране на главата (фиг. 

10), устройство монтирано на фотографската система, позволяващо 

фокусиране и наместване по трите оси, дигитална огледално-рефлексна 

система за фотографиране с макрообектив, две светкавици, разположени под 

постоянен ъгъл спрямо окото на изследвания (фиг. 8), както и фиксационна 

марка, позволяваща всяка снимка  да бъде направена под еднакъв ъгъл с цел 

повторяемост и съпоставимост на резултатите; персонален компютър 

притежаващ софтуеър, който му позволява разчитане и анализ на получената 

фотодокументация. 

Използваната постановка е идентична с тази, използвана в проучването 

за УВАФ дистрибуция на островите Норфолк. УВ индуцираната 

флуоресценция беше постигната посреством електронна светкавица, 

оборудвана със УВ пропускащ филтър между 300 и 400 нм, с пиково 

пропускане мах. 365нм. (фиг. 7). С цел изчистване на образа и документиране 

предимно на автофлуоресциращи структури, бяха монтирани още бариерни 

УВ филтър (със съответен спектър) (фиг. 9 а) и инфрачервен филтър (с цел 

елиминиране на червения цвят) (фиг. 9 б). 
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Фиг. 8 Снимка на позиция на светкавиците спрямо обектива 

 

Фиг. 9 Филтри пред обектива на камерата:а) УВ филтър 489nm; б) УВ режещ филтър 

420nm 

 Установката позволи проверка на качеството на всяка снимка в реално 

време, като по този начин некачествените снимки бяха изтрити и направени 

наново. Записът на снимките беше в максимално голям формат и резолюция,  

с увеличение от 0.94Х. Три снимки бяха направени на всяко око – една в 

първа позиция и с поглед насочен около 35 
0  

от оптичната ос на камерата 

(назално и темпорално). 

а б 
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Фиг. 10 Снимка, показваща позиционирането на пациента по време на заснемането 

Въпреки използваните филтри, в някои снимки се получи нежелан червен 

рефлекс (фиг. 11 а), който при нужда можеше да бъде отстранен с 

премахване на червения канал от специализиран софтуер (еквивалент на 

използването на cyan filter във фотографската система), но в масовия случай 

не оказа влияние върху качеството на снимките и анализа на получените 

резултати (фиг. 11 б). 

  
Фиг. 11 Снимки: а) зони на конюнктивална автофлуоресценция; б) птеригиум с изразено 

„светене” на главата и линията на Stocker. 

Чрез специален софтуер се създаваше профил на всеки участник, 

където се експортираха и съхраняваха снимките (фиг.12). Компютърът 

разполага със специална софтуеърна програма, позволаваща му да следи и 

измерва патологично променените участъци по предната очна повърхност.  

а б 
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Фиг.12 Снимка на компютъра, разполагащ със специална софтуеърна програма  

Като последен етап от проучването се извърши In vivo конфокалната 

микроскопия (IVCM)(фиг. 13). Тя осигурява, послоен микрострукторен 

анализ на човешката роговица и ПОС позволявайки детайлна визуализация и 

оценка на промените в роговицата и ПОС на микрострукторно ниво. IVCM 

използва кохерентен светлинен източик и лазерно сканирана свелина чрез сет 

от галванометрични сканиращи огледала.  

                                                              
Фиг. 13 Снимка на IVCM- сканиращ лазерен офталмоскоп -                                                                        

HRT Rostock Corneа Module (Heidelberg Engineering Gmbh, Germamy) 

В настоящото проучване е използван Heidelberg Retina Tomograph (HRT), 

който е сканиращ лазерен офталмоскоп - HRT Rostock Corneа Module 

(Heidelberg Engineering Gmbh, Germamy) (фиг. 13). Апаратът разполага с 

корнеален анализиращ софтуер и може да визуaлизира клетките и клетъчните 

слоеве. Използва се водно имерсионна обективна леща с увеличение 63x- 

Zeiss и като светлинен източник 670nm клас 1 диоден лазер (фиг. 14). За 
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получаването на образ светлинният сноп сканира роговицата съдавайки 

384x384 точков образ в 400 микрона квадрат Сканираща зона 300/300 

микрометра (FOV-300микрометра) с латерална резолюция от 4 микрометра и 

до 800x увеличение. Tъй като системата е конфокална има две свойства: 

апаратът може да се фокусира на различна дълбочина през цялата роговица и 

второ- благодарение на концепцията за “стенопеична дупка” се блокира 

разсеяна светлина и само светлината от таргетно фокусната равнина може да 

достигне сензора.Това позволява получаването на отчетливи и ясни 

изображения, каквито не могат да се получат при огледална микроскопия, 

използващи източници на бяла светлина. Обективът на микроскопа се 

покрива с еднократна, стерилна PMMA чашка (Tomocap) предварително 

изпълнена с очен гел (Corneregel) за постигане на имерсия. Преди началото 

на изследването в долния форникс се накапва топикален анестетик (Alcaine 

0.5%). Пациентът се позиционира и след предварителна подготовка на 

софтуера и въвеждане данните на пациента обективната леща, покрита с 

Tomocap’а се апланира върху зоната, която ще се изследва. Позицията на 

окото се мониторира с камера. 

 

 

 

 

 
 

 
Фиг.14 Схематично предстaвяне на на сканиращ лазерен офталмоскоп- HRT Rostock 

Corneа Module ( Heidelberg Engineering Gmbh, Germamy) 
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РЕЗУЛТАТИ 

 

За период от 3 последователни години (май-септември) бяха 

анкетирани и проследени 200 души (400 очи) на средна възраст 42 години (5-

83). Всички получени данни бяха анализирани и статистически обработени 

(SPSS).  

 

• Проспективно проучване на рандомизирана група 

• 200 човека ( 400 очи ) (Фиг. 21) 

         - Мъже = 113 (56,5%) 

         - Жени = 87 (43.5%) 

 

Фиг. 21 Фигура: процентно разпределение по пол 

 

• Възраст: 

        - 5 г.      до      83 г.  ( средна възраст 42г. ) 

• По три снимки на око  (Фиг. 22) 

               - око в първа позиция  

               - поглед назално 

мъже жени
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               - поглед темпорално 

 

Фиг.22 Снимки в трите, изследвани от нас погледни позиции 

 

След анализиране на резултатите от въпросника установихме (фиг.23), 

че  95% от анкетираните правят асоциация между излагането на слънчева 

светлина и засягане на кожата. 74% свързват прекомерната експозиция на УВ 

лъчение с появата на меланом на кожата, а само 6% се замислят, че увреди 

могат да настъпят и в техните очи. 76% от анкетираните, които носят 

слънчеви очила, не се замислят за връзката между тяхната форма и степента 

им на предпазване. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Фиг. 23 Процентно съотношение 
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Таблица 5 Процентно съотношение на положително и отрицателно отговорилите 

анкетирани 

66% от анкетираните отговориха, че прекарват еднакво време от светлата 

част на деня на закрито и на открито. При 19% от субектите професията им 

предполага стоене предимно на открито, а 15% отговарят, че прекарват по-

голяма част на закрито (Фиг.24)    

                     

              Фиг.24 Процентно съотношение спрямо дневната си експозиция на УВ светлина 

Данните от проучването сочат, че 55% (110 души) от анкетираните не 

обръщат внимание на специалните защитни средства като очила, щапки, 

чадъри, контактни лещи. Разпределението на останалите 45% (90 

души),които имат протективни навици е представено на фигура 25: 

Работно място
на открито

на закрито

смесено

%  

Асоциация 

между 

излагането на 

слънчева 

светлина и 

засягане на 

кожата  

Корелация  между 

прекомерната 

експозиция на УВ 

лъчение с появата на 

меланом на кожата  

Взаимовръзка 

между УВЛ и очно 

увреждане  

Отговорили 

положително  
95%  74%  76%  

Отговорили 

отрицателно  
5%  26%  24%  
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Фиг.25 Графика, демонстрираща навиците за използване на протективни средства. 

76% от анкетираните, носещи съзнателно слънчеви очила като 

протекция, не се замислят за връзката между формата и дизайна на 

очилата и степента им на предпазване (Фиг.26). 

         

Фиг.26 Графика, показваща разпределението на участниците, в зависимост от 

начина им на подбор на формата и дизайна на слънчевите очила 

Установихме, че 87% от изследваните смятат, че риск от УВ 

увреждания има само през лятото. Повечето от тях мислят, че защитни 

слънчеви очила трябва да се носят само през лятото, като подценяват 

вредното въздействие на слънчевите лъчи през зимата (фиг. 27). 

Значителен процент (55%) не обръщат внимание на специалните 

защитни средства като очила и шапки.  

0

20

40

60

80

очила
шапки

чадъри
контактни лещи

протективни средства в %

форма на очила

избират най-удачната 
(според тях) форма с цел 
протекция

не се замислят за връзката 
форма-степен на протекция
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Фиг. 27 Информираност на участниците относно сезонността на слънчевата радиация 

Резултатите от заснемането с УВ камерата показаха, че при 67.5% (134 

души) от заснетите пациенти се наблюдават морфологични промени на 

предния очен сегмент, които влизат в дефиницията на УВ увреждания (фиг. 

28 и 29,таблица 3). Тези данни са малко по-високи, в сравнение с получените 

при друго аналогично проучване (62% наличие на УВАФ, James S Wolffsohn, 

Tom Drew, Anna Sulley, Conjunctival UV Autofluorescence - Prevalence and 

Risk Factors). 

                     

Фиг.28 Графика, показваща процента на участниците с и без УВ увреждания 

със данни за УВАФ  
n=83  ( 67,48%)
без данни за УВАФ  
n=40 ( 32,52%)

С данни за УВАФ n= 134 (67,5%) 

Без данни за УВАФ n=66 (33,5%) 
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Таблица 3 Разпределение по пол на общия брой участващи в проучването и при тези 

диагностицирани с УВАФ 

 

 

Фиг.29 Снимки на зони с конюнктивална автофлуоресценция 

Анализът на резултатите спрямо възрастта на участниците е преставен 

в таблица 2: 

 Общо Без данни за УВАФ  Със данни  за УВАФ 

До 25г. n= 32 n=22 

(68.75%) 

n=10 

(31.25%) 

26г. до 40г.  n=81 n=31 

(38.27%) 

n=50 

(61.73%) 

41г до 60г. n=48 n=11 

(22.92%) 

n=37 

(77.08%) 

Над 60г. n=39 n=4 

(10.26%) 

n=35 

(89.74%) 

Таблица 2 Разпределение на участниците по възрастови групи с и без данни за УВАФ 

              пол   

брой        
мъже  жени  

Брой (% ) 

участващи в 

проучването  

113 

(56,5%)  

87 

(43,5%)  

Брой (%) с 

данни за 

УВАФ  

76 

(56,7%)  

58 

(43,3%)  
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Графично, тези резултати показват зависимостта, че с нарастване на 

възрастта на популацията се увеличава както процентът на участници с 

наличие на УВАФ (Фиг. 32), така и зоните с интензивни изменения при всеки 

един от тях.  

 

Фиг.32 Графика на процента на участници с УВАФ според възрастта 

Това е в контраст с проведеното проучване на островите Норфолк, 

чиито резултати показват , че УВАФ е по-изразена при млади хора и при 

мъже. Получените разлики между двете проучвания биха могли да се обяснят 

с различното географско разположение на изследваната популация, навиците 

за протекция от слънцето, хранителния режим и др. Разликите в генетичния 

фон също биха могли да окажат влияние върху резултатите. 

От изследваните субекти, които показаха данни за наличие на УВАФ 

разпределението по пол е представено на фиг. 33: 

 Мъже - 76 субекта  (56.71%) 

 Жени – 58 субекта  (43.28%) 

           

Фиг.33 Процентно разпределение по пол на пациентите с УВАФ 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

до 25г. 26г до 
40г 

41г до 
60г. 

над 60г. 

Без данни за УВАФ 

Със данни за УВАФ 

56.5
56.6
56.7
56.8

Мъже Жени   % 
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Бяха анализирани разликите между двете очи при един и същи човек, 

както и наличието на разлика между зоните на автофлуоресценция назално и 

темпорално от лимба. В 24,1% от очите с наличие на УВАФ измененията 

бяха по-демонстративно изразени назално от лимба. В 48,20 % от очите с 

УВАФ зоните на автофлуоресценция бяха с еднаква големина и интензитет 

назално и темпорално от лимба, а в останалите 27,70 % зоните бяха по-

изразени темпорално от лимба. Не се откри значителна разлика в степента на 

увреждане между двете очи на тестваните участници.   

 

 

Фиг.34 Процентно разпределение на участниците по зони на засягане както следва 

назално, еднакво, темпорално. 

 

След внимателна обработка и анализ на резултатите от заснемането, 

установихме наличието на корелация между засягането на предната очна 

повърхност от ултравиолетови лъчи и познанията и навиците за предпазване 

на съответните субекти. При 100% от хората, неизползващи специални 

протективни средства над 41 годишна възраст се визуализираха зони на 

конюнктивална автофлуоресценция. 

След проведения обстоен и задълбочен офталмологичн преглед се 

установиха и изведоха данни за тези участници в проучването, при които 

бяха констатирани вече промени по конюнктивата, влизащи в дефиницията 

за УВ увреждане. При 16 души (12 жени и 4 мъже) бяха диагностицирани 

пингвекули, а при 11 души (9 мъже и 2 жени) се установи наличието на 

птеригиум (фиг.35, таблица 4).  
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Фиг.35 Процентно разпределение на дианостицирани пингвекула и             

птеригиум по пол 

 

При всички субекти с птеригиум локализацията беше в назалната част на 

конюнктивата. След анализиране на резултатите от заснемането с УВ 

камерата, работеща на принципа на конюнктивална автофлуоресценция, се 

установи, че е налице характерно „светене” на главата на птеригиума (фиг. 

36).   
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       Мъже         Жени  

пингвекула  12  4  

птеригиум  9  2  

  % 

Таблица 4 Разпределение по пол на пацинетите, диагностицирани с 

пингвекула и птреригиум 
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Фиг.36 Снимка на птеригиум с характерно „светене” на главата 

 

При един от участниците в проучването (жена на 46год.) на първата 

визита установихме  птеригиум, първа степен. Състоянието на предната очна 

повърхност беше проследено и фотодокументирано многократно в рамките 

на три годишен период. Установи се прогресия на птеригиума, който освен в 

растеж се изрази и в по-интензивно „светене” в областта на главата и по-

точно на линията на Стокер (фиг. 30). Пациентът отказа предложената от нас 

оперативна намеса. 

.  

     

 

Фиг. 30  УВ автофлуоресценция на предна 

очна повърхност при пациент с птеригиум 

през: а) 1-вата, б) 2-рата и в) 3-тата година 

от проследяването; 

а б 

в 
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При проследяването на пациент (жена на 56 год.) пре- и постоперативно 

отстраняване на птеригиум се констатира липсата на дори минимални зони 

на автофлуоресценция следоперативно (фиг. 31). 

 

  

Фиг. 31 УВАФ а) преди и б) след оперативно лечение на птеригиум 

 

Благодарение на конфокалната микроскопия на живо се оцениха промените 

на микроструктурно ниво по предната очна повърхност при пациенти с 

пингвекула (фиг. 15 и 16) и птеригиум (Фиг. 17, 18, 19 и 20). 

 

                                                       

 

                              

 

 

Фиг. 15 Пингвекула. Снимка на 

биомикроскоп 

 

Фиг. 16 Пингвекула- конфокална 

микроскопия, показваща хиперрефлективна 

тъкан между конюнктивалните клетки 

ю 

 

а б 
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Фиг. 17 Птеригиум: а) 33 годишен мъж, снимка на биомикроскоп; б) повърхностна 

конфокална микроскопия на живо: микроkисти между конюнктивалните епителни клетки; 

в) и г) рефлективна строма на фиброзните влакна в тялото на  птеригиума. 

 

 

Фиг. 18 Птеригиум- конфокална биомикроскопия на живо: повърхностни снимки, 

показващи множество чашковидни клетки (рефлективни кръгли клетки) 

а б 

в г 
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Фиг. 19 Птеригиум- конфокална биомикроскопия на живо, демонстрираща фиброза и 

възпалителни клетки в главата на птеригиума. 

 

 

Фиг. 20 Птеригиум- конфокална биомикроскопия на живо: глава на птеригиум: 

хиперрефлективни депозити в роговичния епител пред напредващия край на главата, 

вероятно възпалителни клетки. 
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ДИСКУСИЯ 

 
Умереното излагане на ултравиолетова радиация на слънцето е 

незаменима част от здравето, но прекомерно или недостатъчно количество 

УВ радиация може да има вредно въздействие. Напоследък системният 

преглед показва две групи заболявания с достатъчно доказателства за 

причинно-следствения ефект, дължащ се на УВ експозицията:  

1. Офталмологични: остър фотокератит и конюнктивит, птеригиум, 

кортикална катаракта, остра слънчева ретинопатия, сквамозно клетъчен 

карцином (SCC), увреждания по роговицата и конюнктивата, 

цикатрициален ектропион, пингвекула, меланом на ириса и 

дегенерация на макулата 

2. Неофталмологични (слънчево изгаряне, слънчева кератоза, базално 

клетъчен карцином (BCC), кожен SCC, малигнен меланом, лабиален 

херпес. 

Ефектите при животински модели не могат да бъдат пренесени 

директно при хора, тъй като характеристиките на очите на животните и на 

човека се различават например при характеристиките на лещата или при УВ 

абсорбционния потенциал на роговицата (роговицата на гризачи абсорбира 

УВ само под 300 nm). Независимо от ограниченията, проучванията върху 

животни и човешките епидемиологични изследвания, сочещи в същата 

посока, изграждат силна основа за достатъчно надеждни корелации. 

Хроматофорите присъстват в изобилие в ДНК, което го прави чувствително 

към мутагенезата. Ролята на УВ радиацията чрез смущения в ДНК се дължи 

на уврежданията в герминативните епителни клетки на роговицата и/или 

клетките на лещата. 

Хроничната ултравиолетова експозиция е с много по-голяма значимост 

от острото УВ-индуцирано увреждане. Няколко очни заболявания се дължат 

на УВ радиацията, основно базирани на животински изследвания. 

Роговицата е най-изложена на УВ лъчения и тя абсорбира най-голяма 

част не само от директното облъчване, но и от косите лъчи, достигащи дори 

под ъгъл до 110 °, които след това се отразяват през роговицата и предната 

камера в областта на лимба. 

Работата на открито е фактор за развитието на птеригиум. Установено е, че 
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честотата му е почти два пъти по-голяма сред хората, които работят на 

открито. Заболяването е с голяма честота в райони по- близо до екватора, и с 

по-висока надморска височина. 

Най-честата локализация на птеригиума е назално от лимба. Проф. 

Минас Коронео обяснява това (както и появата на типични "спици" на 

катарактата в назалния квадрант на лещата) със случайно пречупените коси 

лъчи, достигащи периферната роговица, които се фокусират именно в този 

квадрант.  

УВ-В лъчението индуцира оксидативен стрес в епителните клетки на 

роговицата и влияе върху регулацията на проинфламаторните цитокини. 

Първият етап е развитието на пингвекула, последвано от птеригиум, който 

може да доведе до намалени на зрението и често изисква оперативно лечение. 

Човешката леща абсорбира близката ултравиолетова и далечната 

инфрачервена светлина (<400 nm и> 800 nm). Известно е, че УВ светлина 

предизвиква катаракта, 70-82 с праг на увреждане при 350 nm от 60 mJ / cm2. 

Съответната стойност за 310 nm е 0,75 mJ / cm2. В продължение на повече от 

един век се предполага за връзка между експозицията на слънчева светлина и 

образуването на катаракта.  

 Катаракта след УВ радиация може да бъде индуцирана при животни и 

in vitro, и това доказва връзката между експозицията на УВ и образуването на 

катаракта. Основните фотохимични процеси, които променят молекулярния 

състав на лещата, са описани.  

Човешките проучвания са следвали три основни типа, т.е. географски 

корелационни проучвания, cross-sectional prevalence studies, and case-control 

studies. Географските проучвания оценяват тежестта за ултравиолетовите 

лъчи в района на пребиваване, но не могат да изключат странични фактори 

като като интензитета на видимата светлина и диетата.  В cross-sectional 

prevalence studies участниците с катаракта се оценяват в един и същ момент и 

се разпитват за тяхното излагане на УВ светлина. При case-control studies 

пациентите с катаракта са проследени във времето със стратегия за 

намаляване на УВ експозицията, в сравнение със съответстващите контроли.  

При изследване разпространението на нуклеарните катаракти 

проучвания не показват връзка с УВ радиация. Налице са доказателства, че 

излагането на ултравиолетови лъчи в по-млада възраст предразполага към 

появата на нуклеарна катаракта на по-късен етап от живота.  
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Проектът за оценка "Салисбъри" оценява експозицията на УВ-B при 

население от 2500 възрастни в Мериленд, като използва кратък въпросник. 

Очната експозиция на УВ-B е умерена, но се демонстрира връзка между 

експозицията и кортикалните мътнини в лещата.  

Честотата на катаракта, дължаща се на УВ радиация, се оценява в 

проучването Global Burden of  Disease. Авторите заключават, че появата на 

катаракта може да бъде намалена с около 5% след използването на 

подходяща УВ защита (ако 25% кортикалните катаракти са свързани с 

ултравиолетовите лъчи) или дори по-високи нива, ако се приеме, че УВ също 

допринася за развитието и на други форми на катаракта. В Австралия 

честотата на катаракта е 11,3% при населението над 40 години,а в САЩ са 

докладвани 17,2% за за същата популация. Катарактата има не само 

увреждащи последици, но е свързана и с повишена смъртност. Мътнините 

при нуклеарните катаракти се свързват с увеличаване на смъртността, 

независимо от страничните фактори.  

Sasaki et al доказват, че при ранната кортикална катаракта най-често 

мътнините са разположени в долно-назалния квадрант при пациенти в 

Сингапур, Мелбърн, Рейкявик .  При пациентите от Сингапур е по-голям 

рискът от появата на ранна катаракта с долно-назални мътнини в сравнение с 

тези, живеещи горното полукълбо на света. Участниците от различни раси в 

различни региони показват значителни различия. 

Малко се знае за ефектите от въздействието на УВ радиацията върху 

пресбиопията. Топлинно индуцираното денатуриране на протеини в лещата е 

свързано с намаляване способносттта за акомодация. Наблюдава се висока 

честота на пресбиопия при по-млади хора в страни с високи нива на УВ 

лъчение. Проведени са проучвания с контактни леща. Периодът на 

проследяване е бил 5 години. Първата група изследвани са носели УВ 

бликиращи КЛ, а втората група са били без КЛ.  Резултатите предполагат, че 

вредната УВ експозиция може да ускори по-ранната поява на пресбиопия.  

Кожният малигнен меланом е силно свързан с излагането на 

ултравиолетови лъчи (най-вече УВ-A), а в кожната меланома се откриват 

молекулярни промени вследствие на УВ-индуцираното ДНК увреждане. 

Такова взаимодействие не се открива при мелонома на увеята. Някои 

изследвания обаче показват, че ултравиолетовото облъчване може да бъде 

свързано с по-висок риск от меланома на ириса при индивиди със светъл 

ирис.  
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Остава спорна връзката между УВ радиация и макулната дегенерация 

свързана с възрастта (МДСВ). Най-важният фактор за развитието на МДСВ е 

синята светлина. Количеството УВ лъчи, достигащо ретината, е много ниско 

при възрастни хора. Различните географски фактори (или липсата на 

адекватно им включване в хипотезите) и силното влияние на генетичните 

фактори допринасят за факта, че епидемиологичните изследвания, които 

търсят асоциация между ултравиолетовите лъчи и очните заболявания, са 

довели до смесени и непоследователни открития.  

В световен мащаб са налице множество проучвания и експерименти, 

свързани с вредното въздействие на УВ радиацията върху очния анализатор. 

Обект на изследване са почти всички очни структури, но липсва достатъчно 

информация относно ранните промени, които настъпват в конюнктивата. Не 

е доказана възможността за ранна детекция, диагностика, проследяване и 

спиране на кумулативните патологични промени. 

Резултатите от нашето проучване показват зависимостта, че с 

нарастване на възрастта на популацията се увеличава както процентът на 

участници с наличие на УВАФ, така зоните и интензивността на измененията 

при всеки един от тях.      

Уместно е да се изработят профилактични програми за ранна диагностика 

и проследяване. Да се изготвят образователни програми с цел повишаване 

познанията ни за вредните ефекти на УВ радиацията и стимулиране към 

промяна в начина ни на живот. Трябва да се разработят програми за 

запознаване на хората с необходимостта от използване на предпазни мерки, 

когато са изложени на УВ радиация. Необходимо е да се постигне по-добра 

публична информираност. 

В световен мащаб е въведен глобалният слънчев УВ индекс. Той 

характеризира нивото на слънчевата УВ радиация на повърхността на земята. 

Неговите стойности започват от нула и с увеличаването им нараства 

вероятността за вреда върху кожата и очите и намалява времето, необходимо 

за появата й. Видимото увеличение в появата на рак на кожата и увреди по 

предната очна повърхност по целия свят са тясно свързани с прекаленото 

излагане на слънчева УВ радиация. Затова допринася и засилената употреба в 

последните години на изкуствени източници на УВ радиация, като например 

солариумите. Личните навици, свързани с излагане на слънце, са най-

важният индивидуален рисков фактор за вреда от УВ радиацията. УВ 

индексът е важно средство за увеличаване на публичната информираност 

относно рисковете от прекомерното излагане на УВ радиация, както и за 
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необходимостта от използване на предпазни средства. Насърчаването на 

хората да редуцират престоя си на слънце ще доведе до по-малко здравни 

проблеми и значително снижаване на разходите за очно здраве. Това 

образователно средство трябва да бъде използвано като съществен елемент 

от програма, имаща за цел да информира обществото за здравните рискове от 

УВ радиацията и защитата от слънцето. Също така, и като средство, целящо 

да промени отношението и начинът на поведение на хората спрямо 

излагането на УВ радиация, особено за силно уязвими от УВ радиация групи, 

например деца и туристи. Той трябва да информира за възможните здравни 

проблеми, предизвикани от радиацията- слънчево изгаряне, рак на кожата, 

стареене на кожата, влияние върху очите и имунната система. 

Образователните препоръки трябва да подчертават, че неблагоприятните 

ефекти върху здравето при излагане на УВ радиация се натрупват от 

всекидневния престой на слънце и от този по време на летните ваканции. 

Нивата на УВ радиацията и стойностите на нейния индекс варират в рамките 

на деня. При определяне на УВ индекса, се подчертава най-високата стойност 

за деня, реализираща се в 4-часов период около пладне. В зависимост от 

географското местоположение и дали се използва лятно време, този период е 

между 12 и 14 часа. В пресата обикновено се представя прогноза за 

максималната УВ радиация за следващия ден. В много държави за УВ 

индекса се информира заедно с прогнозата за времето във вестниците, 

телевизията и радиото, но обикновено само през летните месеци. Много 

държави използват УВ индекса за да насърчава защитата от слънцето. Според 

проучвания, голяма част от обществото е осведомена за съществуването му, 

но не осъзнава неговото значение или полза. Тези проблеми са свързани с 

липсата на стандартни препоръки, свързани с УВ индекса. Тъй като той 

представлява образователно средство, неговата употреба трябва да бъде 

базирана на ефективна комуникация с обществото и пресата. Еднородността 

на представянето на УВ индекса и препоръките за защита от слънцето 

свързани с различните стойности на УВ индекса, дaва лесно разбираемо и 

уместно послание, което ще помогне на хората да бъдат запознати с 

важността на това понятие. 

Ултравиолетовата  радиация се свързва с развитието на много очни 

заболявания, в това число птеригиум и кортикална катаракта. Приписването 

на причините за такива смущения на УВ радиация е трудно поради проблеми 

с точното измерване на експозицията. 

Получаването на точни оценки на индивидуалната експозиция на очите 

на УВ радиация е трудно, но от първостепенно значение за точната оценка на 

връзката между УВ радиация и очните заболявания са установяването на 
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методите за протекция и идивидуалния начин на живот. Биофизичните, 

физиологичните и поведенческите фактори, както и отразяването на земната 

повърхност са от решаващо значение при определяне на експозицията на 

очите и несъответствието с тези фактори може да доведе до напълно неточни 

задачи на експозицията през целия живот. Въпросниците, разработени 

досега, събиращи ретроспективни данни за излагането на слънчева светлина 

и навиците на начина на живот са склонни към значително отклонение от 

глвания фокус и при тях липсва обективна находка, придружена с 

фотодокументация. 

Настоящото проучване обобщава резултатите от популационно 

базирано изследване на конюнктивалната УВАФ, което се основава на тезата, 

че УВАФ е обективен маркер за увреждане на ПОП, както и степента на 

компетентност относно защитните навици. Нашите резултати показват, че 

зоните на УВАФ нарастват както по големина , така и по интензитет с 

напредване на възрастта. Тези резултати контрастират с други проучвания, 

проведени по аналогичен начин, което изисква по-нататъшен анализ на 

причините за разликите. Друг извод, който може да бъде изведен, е че 

степента на увреждане в голяма степен отговаря на лошите защитни навици, 

демонстрирани в анкетата. Не се откри значителна разлика в уврежданията 

между двете очи, както в степента на засягане назално и темпорално от 

лимба. 

Допълнителен анализ на резултатите след анкетиране и заснемане на 

по-голям кръг от хора би бил от значение за по-нататъшното изясняване на 

ролята на ултравиолетовото облъчване при заболявания на предната очна 

повърхност. Ранната детекция и проследяване е в основата на едно 

съвременно и адекватно лечение.  

С нарастването на продължителността на живота и променящите се 

околна среда и жизнени навици (пътуване, спортове на открито и нови 

изкуствени източници на светлина), кумулативните ефекти на УВ радиация в 

очния анализатор играят важна роля в общественото здраве. Трябва да се 

въведат защитни мерки, тъй като нивото на защита на очите обикновено е 

твърде ниско и съображенията за защита от слънце за кожата не са същите 

като тези, които се изискват за очите. Значителна част от заболяванията, 

които настъпват след УВ радиация могат да бъдат избегнати. По данни за 

Световната Здравна Организация  50-90% от появата на кожен меланом се 

дължи на експозицията на УВ радиация;  50-70% от  SCC са вследствие на 

експозицията на УВ радиация; 50-90% от честотата на BCC се дължи на 
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експозицията на УВ облъчване; 50-70% от SCC на конюнктивата или 

роговицата се дължи на експозицията на УВ радиация. 

Експозицията на индивида на УВ радиация (особено вредните УВ В) е 

повлияна от факторите на околната среда, климатичните условия и личните 

защитни навици. Озоновият слой действа като физическа бариера, която 

ограничава количеството УВ радиация, достигащо до повърхността на 

земята. Той практически спира всички къси дължини на вълните (т.е. тези 

под 290 nm и включително всички УВ С), както и 90% от УВ В (дължина на 

вълната 280-315 nm). Дължината на вълната определя процента на УВ 

радиация, абсорбиран от различните компоненти на окото, като 

преобладаващата част от по-късите дължини на вълните се абсорбират от 

роговицата и конюнктивата. Наблюдава се рязко покачване на предаването 

на УВ В от роговицата при около 308nm дължина на вълната. 

Дължината на вълната е основния фактор, който влияе върху степента и 

скоростта на увреда и определя процента на УВ радиация, абсорбиран от 

различните структири на окото. (130) 

Предната очна повърхност е мястото, където се получава голяма част от 

абсорбцията, особено в роговичния епител, Баумановия слой и 

конюнктивата. Получаването на точна информация за индивидуалнато очно 

увреждане вследствие на УВ радиация е изключително трудна задача. От 

първостепенна важност е прецизно да се оценят връзката между УВ 

експозицията и конкретното очно заболяване, фактори на околната среда и 

начина на живот, както и индивидуалните начини за протектция от вредното 

въздесйтвие на УВ радиацията. 

Катедрата по Очни болести и зрителни науки има възможността да използва 

иновативна и уникална камера за ранна детекция на патологични промени по 

предната очна повърхност.    

Бъдещи цели на проучването са допълнителен анализ на получените 

резултати, събиране на допълнителни данни, оценка на връзката между 

документираните промени, време на експозиция, работна среда,и социалната 

среда на изследваните. 
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Изводи 

 

1. Резултатите от проведеното проучване потвърдиха, че 

ултравиолетовите лъчи имат негативно въздействие и водят до 

кумулативни промени върху предния очен сегмент.  

2. Анализът на резултатите от анкетата установи наличие на ниска 

степен на информираност на популацията относно вредното 

въздействие на ултравиолетовата радиация. 

3. Установен е голям процент на хората с неадекватни навици за 

протекция и дори липсата на такива.  

4. Резултатите  показаха, че повече от половината анкетирани  смятат, 

че вредното УВ лъчение има сезонност. 

5.  Заснемането с УВ камерата показа, че при 67.5%  от заснетите 

пациенти се наблюдават морфологични промени  в предния очен 

сегмент, които влизат в дефиницията на УВ увреждания. 

6. С нарастване възрастта на популацията се увеличава както процентът 

на участниците с наличие на УВАФ, така и интензивността на зоните 

с изменения.  

7. Заснемането на предната очна повърхност с камера на принципа на 

ултравиолетовата автофлуоресценция е обективен маркер за ранна 

детекция на увреждания на предната очна повърхност.  

8. Конюктивалната УВ автофлуоресценция е нов, обективен метод за 

измерване на степента на УВ експозиция на очите. 

9. При 100% от хората, неизползващи специални протективни средства 

над 41 годишна възраст се визуализираха зони на конюнктивална 

автофлуоресценция. 

10. Доказа се връзка между протективните навици на изследваните и 

обективните промени по предната очна повърхност. 
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Приноси 

 

Приноси с познавателен характер 

1. Направен е задълбочен и аналитичен литературен обзор върху 

експерименталните и диагностични методи, използвани при 

заболявания на зрителния анализатор след УВ експозиция. 

 

2. Обстойно е изучен и използван методът на УВАФ. Аналитично е 

прегледана достъпната литература, свързана с използването му в 

клиничната практика. 

 

3. Направен е задълбочен и аналитичен литературен обзор върху 

етиология, рискови фактори, епидемиология, патогенеза и 

класификация на заболяванията, засягащи предната очна повърхност. 

 

 

 

Приноси с научно-приложен характер 

1. За първи път в България е използван специално разработен въпросник, 

илюстриращ познанието на популацията относно УВ радиацията и 

методите за протекция. 

2. Проведе се проспективно проучване, базиращо се на конюнктивалната 

автофлуоресценция като начин за ранна детекция и проследяване на 

уреждания по предната очна повърхност. 

 

3. За първи път в България е разработена и конструирана уникална по 

рода си камера, регистриращата структурните изменения в преден очен 

сегмент, в резултат от УВ експозиция. 

 

4. Изработен е нагледен алгоритъм за оценка на промените в предна очна 

повърхност, настъпили вследствие на въздействието на УВ лъчи. 
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Приноси с потвърдителен характер 

1. Доказва се, че УВАФ е обективен метод за ранна детекция на 

промените по предната очна повърхност като последица от УВ 

радиация. 

 

2. Доказва се, че с конструираната от нас камера на принципа на 

ултравиолетовата автофлуоресценция се проследяват обективните 

увреждания на предната очна повърхност. 

 

3. Установява се, че с напредване на възрастта се увеличават и 

дегенеративните изменения по преден очен сегмент, влизащи в 

дефиницията на УВ увреждане.  
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Резюме 

 

 Хората са зависими от слънчевата светлина и това е жизнено важно за 

поддържането на живота. Освен положителното въздействие върху 

организма на човека, прекомерната експозиция води и до деструктивни 

промени в много органи и системи. Повечето от хората знаят за вредното 

въздействие върху кожата на УВ лъчите като част от слънчевата светлина. В 

литературата обаче липсват достатъчно съвременни научни публикации, 

свързани с увреждането на зрителния анализатор след излагане на УВ 

радиация. 

Тъй като слънчевата ултравиолетова радиация е налице по време на 

повечето дневни часове, окото може да бъде изложено ежедневно на 

известно количество слънчева ултравиолетова радиация през целия живот. 

Прекомерната експозиция на вредното въздействие на УВ лъчи и в частност 

на УВ B могат да предизвикат патологични промени в предния очен сегмент. 
Цел 

   Целта на настоящия дисертационен труд е да се определи степента на 

познание на хората относно УВ уврежданията на очите, да се направи 

корелация с обективните морфологични промени и да се намери оптимален 

начин за ранна регистрация на структурните промени в резултат на 

въздействието на УВ светлина върху предната очна повърхност.  

 Материали и методи 

   Настоящото проучване е проведено в Катедрата по очни болести и 

зрителни науки на Медицински университет - Варна на територията на 

Специализирана болница по Очни болести за активно лечение - гр.Варна. В 

него са включени 200 души, които са изследвани в СБОБАЛ в рамките на 3 

годишен период (от месец май до месец септември) ). От всички участниците 

беопълнен въпросник, свързан с навиците им за УВ протекция. След преглед 

бе извършено заснемане на предната очна повърхност на двете очи на 

участниците, чрез специално разработена камера, имаща способността да 

улавя увреждания по предната очна повърхност на принципа на УВ 

автофлуоресценция (УВАФ).  
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Резултати 

 

   В настоящето проучване са анкетирани и клинично анализирани 200 

субекта (400 очи ) на средна въсраст 42г. (5-83) за период от 3 

последователни години (май-септември). Получените данни са анализирани и 

статистически обработени (SPSS) . Анализът на  въпросника показва, че 95% 

от анкетираните правят асоциация между излагането на слънчева светлина и 

засягане на кожата, 74% свързват прекомерната експозиция на УВ лъчение с 

появата на меланом на кожата, но само 6% се замислят, че увреди могат да 

настъпят и в техните очи. 87% от изследваните смятат, че риск от УВ 

увреждания има само през лятото. Значителен процент (55%) не обръщат 

внимание на специалните защитни средства като очила и шапки, като 76% от 

анкетираните, които носят слънчеви очила, не се замислят за връзката между 

тяхната форма и степента им на предпазване . При 67.5% (134 души) от 

заснетите пациенти се наблюдават морфологични промени на предния очен 

сегмент, влизащи в дефиницията на УВ увреждания, като с нарастване на 

възрастта на изследваните се увеличава както процентът на участници с 

наличие на УВАФ така и зоните с интензивни изменения. 

   След внимателна обработка и анализ на резултатите от заснемането и 

анкетата, се установи наличието на корелация между засягането на предната 

очна повърхност от ултравиолетови лъчи и познанията и навиците за 

предпазване на съответните субекти. При 100% от хората, неизползващи 

специални протективни средства над 41 годишна възраст се визуализират 

зони на конюнктивална автофлуоресценция.  

Заключение 

   С нарастването на продължителността на живота, променящите се околна 

среда и жизнени навици (пътуване, спортове на открито и нови изкуствени 

източници на светлина), кумулативните ефекти на УВ радиацията върху 

очния анализатор, играят важна роля в общественото здраве. Ранната 

детекция и проследяване е в основата на превенцията и адекватното лечение 

на заболяванията, настъпват като резултат от УВ радиацията. 
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Abstract 

 

    People live in a complicated relationship with sunlight and this is vital for 

normal life. Beside the positive effects on the human body, excessive exposure 

also leads to destructive changes in many organs and systems. Most people know 

about the harmful effects on the skin of UV radiation as part of sunlight. However, 

there is a lack of modern scientific publications related to damage to the eye after 

sun exposure, and UV radiation. 

     Because the ultraviolet solar radiation is present during most hours of the day, 

the eye can be exposed daily to a certain amount of ultraviolet radiation throughout 

life. Excessive exposure to the harmful effects of UV rays and, in particular, UV B 

may cause pathological changes in the anterior ocular segment. 

Aim 

     The aim of this study is to determine the level of knowledge of people about 

UV damage to the eye, to correlate with the objective morphological changes and 

to find an optimal way of early registration of the structural changes as a result of 

the impact of UV light on the anterior eye surface. 

 Materials and methods 

    The present study was conducted at the Department of Ophthalmic Diseases and 

Visual Sciences of the Medical University - Varna on the territory of Specialized 

Hospital for Eye Diseases for Active Treatment - Varna. It includes 200 people 

who have been examined in the hospital within 3 years (from May to September)). 

All participants completed a questionnaire related to their UV protection habits. 

After a review, the front face of both participants' eyes was photographed through 

a specially designed camera capable of capturing UV damage on the front ocular 

surface. 

Results 

    In the present study, 200 people (400 eyes) were surveyed at an average age of 

42 (5-83) years for a period of 3 consecutive years (May-September). The data 

obtained are analyzed and statistically processed (SPSS). Analysis of the 

questionnaire demonstrated that 95% of respondents make an association between 

exposure to sunlight and skin involvement, 74% associate excessive exposure to 

UV radiation with skin melanoma, but only 6% think that damage can occur in 

their eyes. 87% of those surveyed believe that the risk of UV damage is only in the 
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summer. A significant percentage (55%) do not pay attention to special protective 

equipment such as glasses and hats, with 76% of respondents wearing sunglasses 

not considering the relationship between their shape and their degree of protection. 

67.5% (134 persons) of the patients surveyed had morphological changes in the 

anterior ocular segment, entering the definition of UV damage, as the percentage 

of participants with UVAF and intensive areas increased as the age of the subjects 

increased. 

    After careful processing and analysis of the results of the survey and the survey, 

we found a correlation between the impact of the front ocular surface on ultraviolet 

rays and the knowledge and habits to protect the subjects concerned. In 100% of 

people not using special protective devices over the age of 41, areas of 

conjunctival autofluorescence were visualized. 

Conclusion 

     With the increase in life expectancy, the changing environment and 

lifestyle habits (travel, outdoor sports and new artificial light sources), the 

cumulative effects of UV radiation on the eye analyzer play an important 

role in public health. Early detection and tracking is at the root of prevention 

and adequate treatment of diseases occurring as a result of UV radiation. 
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